
Poklicni kviz 

Poklicni kviz je dejavnost s katero želimo pri mladih 

preko njihovega lastnega razmišljanja in aktivne 

udeležbe vzpodbuditi, da razmišljajo o bolj oddaljeni 

prihodnosti in preko te vizije in raziskovanja sebe in 

okolja načrtovati naslednje korake karierne poti. Pri 

kvizu ni napačnih odgovorov, vsak niz odgovorov na 

vprašanja pa ponuja možnost za dodatni pogovor in 

osvetlitev določenih tem ali vprašanj, ki mladim 

predstavljajo izziv. 

Posebna vrednost dejavnosti je, da učenci (dijaki) 

uporabljajo svoj jezik (ki ga razumejo) in da med njimi 

poteka vrstniško učenje. Poklicni kviz lahko 

obravnavamo kot posebno obliko informiranja. 

Kviz lahko obogatimo s kakšno igro iz kompleta 

poklicnih kartic. 

Izvedba poklicnega kviza 
 

Skupina: od 20 do 30 učencev ali dijakov (šolski razred) 

Čas: 45 minut (šolska ura) 

Prostor: učilnica, knjižnica ali večnamenski prostor, kjer so klopi odmaknjene, učenci pa sedijo v krogu. 

Za izvedbo potrebujemo: natisnjena vprašanja, odgovore in točke (vse v velikem formatu) ter prazen papir 

in debelejše flomastre za pisanje dodatnih odgovorov. 

 

Pripravimo pano ali tablo in udeležencem razložimo, da bodo sodelovali v poklicnem kvizu. Namen kviza je 

poiskati čim več odgovorov na posamezno vprašanje. Vsak odgovor, ki je smiseln je pravilen in šteje 10 

točk. Cilje je, da zberejo čim večje število odgovorov (točk). 

V nadaljevanju so predstavljena možna vprašanja in odgovori mladih1. Vprašanja so postavljena tako, da na 

začetku osvetlijo koncept dela, v nadaljevanju se dotaknejo poklicnih možnosti, poklicnega odločanja in na 

koncu še prehoda v srednjo šolo in koncepta zaposlitve. 

  

                                                           
1
 Gre za odgovore mladih devetošolcev, ki so sodelovali v anketi z odprtimi anketnimi vprašanji (januar 2016). 

 



Vprašanja in odgovori2: 

1. Zakaj človek sploh dela? 

 Da zasluži denar (35) 

 Da lahko preživi (30) 

 Ker ga to veseli, osrečuje, ker rad dela, uživa v delu (26) 

 Da ustvari kaj novega, prispeva k razvoju, napredku družbe (3) 

 Da se razvija in napreduje, uveljavi v družbi, postane slaven (2) 

 Da pomaga drugim, sodeluje z drugimi ljudmi (2) 

 Da je življenje zanimivo, ustvarjalno, ni dolgočasno (1) 

 Da pridobi izkušnje (1) 

 

2. Kaj potrebujemo za opravljanje dela? 

 Znanje, spretnosti (35) 

 Voljo, pripravljenost, veselje do dela, strast (29) 

 (ustrezno) izobrazbo (23) 

 Izkušnje (4) 

 Smisel, talent, potencial (3) 

 Delovni mesto, službo (1) 

 Domišljijo, vizijo, motiv, cilj (1) 

 Zdravje, fizična zmožnost (1) 

 Čas (1) 

 Orodje, zaščitna sredstva, obleko (1) 

 Potrpežljivost (1) 

 

3. Kateri so tvoji, osebni dejavniki, ki vplivajo na izbiro dela (poklica)? 

 Interes, talent, želja, volja (32) 

 Užitek,veselje, zadovoljstvo (26) 

 Plača, zaslužek (8) 

 Usposobljenost, znanje, zmožnost (8) 

 Primernost moje izobrazbe (5) 

 Podpora na delovnem mestu, napredovanje, uspeh (5) 

 Tip (narava) dela (4) 

 Možnost zaposlitve, delovna mesta, zaposljivost (4) 

 Sodelavci (2) 

 Namen dela (2) 

 Oddaljenost delovnega mesta (2) 

 Izkušnje (1) 

 Da bom imel dovolj časa za družino (1) 

  

                                                           
2
 Odgovori so urejeni glede na frekvenco odgovorov v anketi (odgovori z večjo frekvenco so višje). 



4. Kateri so zunanji dejavniki (okoli tebe), ki vplivajo na izbiro dela (poklica)? 

 Širša družba, gospodarstvo in ekonomija, stanje v SLO in svetu, negotova prihodnost (18) 

 Ponudba možnosti (priložnosti) zaposlitve (14) 

 Družina, starši, sorodniki (njihov pogled) (14) 

 Plača, denar, prihodki (8) 

 Uspešnost v šoli, stopnja izobrazbe (7) 

 Oddaljenost od kraja bivanja (7) 

 Spodbude prijateljev in drugih (7) 

 Delovno okolje, pogoji, način dela (5) 

 Kraj (standard bivanja, stanovanja) (4) 

 Čas za družino, prijatelje (4) 

 Oglaševanje v medijih (4) 

 Uspeh, ugled, pomembnost pokica v družbi (4) 

 Starši – kar oni delajo (2) 

 Spoštovanost s strani delodajalca (1) 

 Spol, starost, rasa (1) 

 

5. Zaradi česa nekemu delu (poklicu) rečeš da je zanimivo, sanjsko? 

 Ker te veseli, , čutiš zadovoljstvo (26) 

 Ker v njem uživaš, ti ni dolgčas (23) 

 Ker je zanimivo (15) 

 Ker ti je všeč (11) 

 Ker dobiš veliko denarja (6) 

 Ko ti ponuja vedno nove izzive, navdih (6) 

 Ko delaš z dobrimi sodelavci, v dobrem vzdušju (5) 

 Ko si v ravnovesju zadovoljstvo/denar (4) 

 Če komu koristi (2) 

 Če ponuja svobodo (1) 

 Če lahko veliko potuješ (1) 

 

6. Katera informacija o delu (poklicu) ti pri sprejemanju odločitve najbolj koristi? 

 Značilnosti dela, kako poklic poteka (23) 

 Kakšna je plača (21) 

 Kakšen je urnik, delovni čas (13) 

 Prosta delovna mesta, možnost za zaposlitev (11) 

 Delovno mesto, kraj, država (6) 

 Mnenje ljudi, ki to delo (poklic) že opravljajo (5) 

 Sposobnost (zmožnost) opravljanja poklica (5) 

 Možnost napredovanja, nadaljnjega učenja (5) 

 S kom bom delal, koliko je zaposlenih (4) 

 Da je poklic zanimiv, uporaben (3) 

 Da je dovolj dopusta (2) 

 Da je dovolj kreativnosti (1) 



 Da imam lastno izkušnjo opravljanja tega dela (1) 

 

7. Kdo oz. s čim si lahko pomagaš pri izbiri dela (poklica)? 

 Pridobivanje informacij preko spleta (18) 

 Od ljudi, ki opravljajo ta poklic (17) 

 Od družine, staršev (15) 

 Šolsko svetovanje (13) 

 Lastne izkušnje, praksa (8) 

 Prijatelji in znanci (6) 

 Informativni obisk delovnega mesta, delovni preizkus, delodajalci (5) 

 Če sledim svojim vrednotam in ciljem (4) 

 Glede na izobrazbo, ki jo imama (3) 

 Revije, knjige (3) 

 Testi, vprašalniki (2) 

 Poklicni centri, zavod za zaposlovanje (2) 

 Objavljene raziskave in smernice (2) 

 Kadrovski strokovnjaki (2) 

 

8. Kaj ti je (bilo) najpomembnejše, ko izbiraš (si izbiral-a) srednjo šolo? 

 Da mi omogoči pot do želenega poklica, dosego cilja (22) 

 Pridobljeno znanje, program (16) 

 Družba, vzdušje, odnosi (16) 

 Da imam odprte možnosti (10) 

 Moji interesi, zanimanje (8) 

 Pridobljena izobrazba (7) 

 Bližina šole (5) 

 Zaposljivost, da je ta izobrazba iskana (5) 

 Izkušnje predhodnikov (4) 

 Ugled šole (3) 

 Dobri pogoji za delo (2) 

 Povprečen uspeh dijakov na maturi (1) 

 Obšolske dejavnosti (1) 

 

9. Kako si lahko najbolj uspešen , uspešna pri iskanju zaposlitve? 

 Zagnanost, vztrajnost pri iskanju (28) 

 Izobrazba in kvalificiranost za delo (16) 

 Iščeš kjer je ponudba, se prilagajaš delodajalcem, nisi izbirčen (12) 

 Če si zainteresiran, odprt (tudi za tujino), raziskuješ možnosti (11) 

 Imaš veliko raznolikega znanja (11) 

 Imaš dobro mrežo poznanstev (7) 

 Uživaš v delu, pokažeš nekaj več (5) 

 Lastna iznajdljivost, samozaposlitev (4) 

 Imaš predhodne izkušnje (4) 



 Imaš dober življenjepis, narediš dober vtis na razgovoru (2) 

Avtor: Tadej Pugelj (tadej.pugelj@gmail.com) 
 

Poklicni kviz je zaščiten po Creative Commons Slovenia. Uporabnikom se dovoli 

brez predelave avtorskega dela reproduciranje, distribuiranje, dajanje v najem in 

priobčitev javnosti samega izvirnega avtorskega dela, pod pogojem, da navedejo 

avtorja in da ne gre za komercialno uporabo. 

 

 


